
MATEMATIKA  5.A  

DESETINNÁ ČÍSLA, POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 

Milí páťáci, tento týden se budeme věnovat desetinným číslům a jejich 
porovnávání. Nemějte obavy, je to docela jednoduché. Určitě to všichni 
zvládnete. Pojďme na to! Držím pěsti!                                                

1. Učebnice str. 18, cv. 2, 4 

- Pozorně si prohlédni, jak se desetinná čísla zapisují a znázorňují na 
číselné ose. Zkus to pochopit a zapamatovat si. 

- Pusť si animaci (klikni na modrý odkaz), která ti pomůže lépe pochopit 
zapisování a čtení desetinných čísel. 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

1/Matematika5_1.mc&pageord=519 

 

2. Učebnice str. 20, cv. 1 

- Všimni si, jak se znázorňují na číselné ose a zapisují stejná desetinná čísla. 

- Teď si pusť animaci, která ti pomůže lépe pochopit zapisování stejných 

desetinných čísel. 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

1/Matematika5_1.mc&pageord=511 

 

3. Učebnice str. 18, cv. 3, 5 

- Pokus se přečíst desetinná čísla. Správnost čtení si zkontroluj podle 

ŘEŠENÍ. 
 

4. Učebnice str. 19, cv. 1, 2 

- Pozorně si prohlédni obrázky a přečti si modrou tabulku. Snaž se tomu 
porozumět. Určitě to zvládneš! Porovnávání desetinných čísel je 

podobné jako porovnávání přirozených čísel. 
- Pusť si další animaci, pomůže ti lépe pochopit porovnávání desetinných 

čísel. 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_

1/Matematika5_1.mc&pageord=512 

 

5. Učebnice str. 19, cv. 3 

- Úkol si napiš na papír. Správnost si ověř v ŘEŠENÍ. 
 

6. PS str. 8, cv. 1, 4 

 

7. PS str. 9, cv. 3, 4, 5 
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ŘEŠENÍ 

DESETINNÁ ČÍSLA, POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 

Učebnice str. 18, cv. 3 

a) 0,1 /nula celá jedna desetina/ 

b) 0,6 /nula celá šest desetin/  

c) 1,4 /jedna celá čtyři desetiny/ 

d) 0,73 /nula celá sedmdesát tři setin/ 

e) 2,45 /dvě celé čtyřicet pět setin/ 

f) 15,8 /patnáct celých osm desetin/ 

g) 70,7 /sedmdesát celých sedm desetin/ 

h) 7,07 /sedm celých sedm setin/ 

Učebnice str. 18, cv. 5 

a) 14,205 /čtrnáct celých dvě stě pět tisícin/ 

b) 7,13 /sedm celých třináct setin/ 

c) 9,718 /devět celých sedm set osmnáct tisícin/ 

Učebnice str. 19, cv. 3 

a) 4,2 > 3,0 

b) 0,18 < 0,26 

c) 4,83 > 4,74 

d) 7,063 < 7,068 

PS str. 8, cv. 1 

      5,7   0,8   2,4   9,32   15,09   4,2   0,02 

PS str. 8, cv. 4 

a) 1,5 < 2,3    

b) 0,2 < 0,38 

PS str. 9, cv. 3 

a) 2,6 < 2,8     19,00 < 19,75     0,67 > 0,61      5,20 = 5,2 

b) 5,1 > 4,2       7,32 < 9,48        6,24 > 6,20      9,85 > 9,05 

PS str. 9, cv. 4    2,9   6,12   7,05   7,5   8,25   9,2   9,81   12,34   12,43 

PS str. 9, cv. 5 – srdce  

0,03  0,30  0,39  1,5  5,15  5,19  8,04  8,40  8,44  8,45  8,54  8,55  0,03 


